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Framtidens bibliotek - vår vision 

Det här projektet går ut på att ta fram ett nytt koncept för hur biblioteken ser ut i framtiden. Vi 

vill se att det folkbildande uppdraget hos biblioteken breddas till att även innefatta 

delandeekonomi, demokratiska verktyg samt till att bli en konsumtionsfri mötesplats. 

Biblioteken är en bra arena för kollaborativ ekonomi då de besöks av många personer i alla 

åldrar, biblioteken ligger generellt sätt även väldigt bra till i staden. Detta gör att många 

människor kan ta del av verksamheten, vilket i förlängningen även skulle leda till en 

normalisering av kollaborativ ekonomi.  

 

Vår vision är att framtidens bibliotek ska innehålla flera olika delar som främjar kollaborativt 

delande. Några koncept som framkommit är de nedan: 

● Smarta Kartan 

● Hobbybank 

● Demokratihörnan 

● Solidariskt Kylskåp 

● Tidsbank 

● Maker Space  

● Meröppet 

● Digitalt delande 

 

Till varje koncept kan biblioteken lyfta fram litteratur kopplat till ämnet. Exempelvis böcker 

om food sharing för att öka förståelsen för Solidariskt Kylskåps verksamhet, böcker om 

musik i anknytning till Hobbybanken, böcker om kollaborativ ekonomi kopplat till Smarta 

Kartan osv.  

 

Dagens bibliotekskort skulle även kunna kopplas med flera av koncepten. 

 

Denna vision är något som vi hoppas att biblioteken kommer att utvecklas till i framtiden. 

Men redan nu kan vi börja arbeta med att implementera delar av visionen för att skapa ett 

hållbarare Göteborg, nämligen genom att placera Smarta Kartan på biblioteken.  

Smarta Kartan 

Smarta Kartan gör det lättare för göteborgare att leva hållbart genom att synliggöra 

verksamheter och nätverk där man kan hyra, dela, byta, låna och ge/få. På kartan finns 

bland annat cykelkök, bytesgrupper, klädbytardagar, gratisbutiker och digitala plattformar. 

Redan nu kan vi med lätta medel införa en version av Smarta Kartan på varje bibliotek. 

Syftet med att synliggöra Smarta Kartan på biblioteken är att normalisera delningsekonomi 

och underlätta för gemene person att hitta till de initiativ som arbetar med kollaborativ 

ekonomi. Vi tänker oss ett bord med en integrerad digital skärm som visar kartan. Ett fysiskt 

bord med en liggande karta lockar till undersökning och interaktion. Här kan användarna 

samlas tillsammans runt bordet och undersöka de kollaborativa initiativ som finns i staden.  

I anslutning till kartan kommer det även att finnas en eventkalender där olika aktiviteter som 

genomförs under varje månad presenteras. De verksamheterna som finns med på Smarta 

Kartan får här ytterligare en plats att sprida sitt budskap på. Vi hoppas att biblioteken 

tillsammans med initiativtagare från kartan kommer kunna skapa event kopplade till 



kollaborativ ekonomi t.ex. föreläsningar och workshops med de olika verksamheterna från 

kartan eller att författare till relaterade böcker kan hålla i föredrag.  

 

En idé som skulle kunna kicka igång arbetet med kartan är att ha en invigningsutställning 

med fokus på allmänt delande men där de olika verksamheterna från Smarta Kartan kan få 

göra ett “konstverk”, en plansch eller på annat sätt bidra till utställningen.  

Några andra idéer är:  

 

● Temaveckor kring olika sätt att dela. Här får verksamheterna från Smarta Kartan 

kanske en vecka var att på olika sätt presentera sig närmare för göteborgarna. 

● Safari med Smarta kartan, där man utgår från ett bibliotek och besöker olika 

verksamheter från kartan. Detta är på gång under 2019. 

Prisuppskattning 

Då vi förespråkar återvinning framför nyproduktion ser vi gärna att ett samarbete med 

återvinningscentralerna i Göteborg, där inlämnade skärmar och material skulle kunna 

användas för att skapa skärmborden där kartan visas. Detta skulle hålla nere kostnaden för 

detta projekt.  

 

Kartan drivs idag ideellt och uppdateras efter förmåga, detta är något som kan behövas 

utvecklas så att det som visas på hemsidan ständigt är aktuellt, här kan isåfall en 

personalkostnad tillkomma, men förhoppningen är att kartan även fortsatt ska drivas av 

engagerade göteborgare som vill vara med och se en förändring i staden.   

Närmare förklaring av de olika koncepten i visionen 

Här förklarar vi kort vad tanken för de olika koncepten är, detta är bara en introduktion och 

alla koncept behöver vidareutvecklas. Vid frågor och funderingar får ni gärna kontakta oss. 

Hobbybank 

Här kan besökare låna hobbyrelaterade prylar. Musikinstrument, hantverksprylar, bak- & 

matlagningsgrejer, spel o. dyl. Hobbybanken kommer att anpassas efter storleken på varje 

bibliotek, efterfrågan samt kunskapen hos de anställda. Detta koncept minskar 

klimatpåverkan tydligt då vi delar på produkter som används sällan i ett hushåll och som 

annars bara skulle bli stående största delen av deras livscykel.  

Demokratihörnan 

I en demokratihörna finns olika verktyg för att kunna göra sin röst hörd i samhället. Hur 

kontaktar du politiker eller kommunen? Hur kan du ta reda på mer om partierna? Hur kan du 

påverka? Detta projekt kommer även att bjuda in politiker för samtal med medborgarna. 

Målet är att medborgarna ska känna att de kan göra skillnad för staden och att politikerna 

finns där för deras skull, för att utveckla staden.  



Meröppet 

Biblioteken är nu även en konsumtionsfri mötesplats kvällstid. Här kan man ses och spela 

spel, gå på event eller bara hänga. Det blir lite som ett offentligt vardagsrum i en stad där vi 

bor allt trängre. Insläpp sker via bibliotekskort.  

Solidariskt Kylskåp 

På biblioteken finns nu Solidariska Kylskåp. Dessa kommer att skötas ideellt och kylskåpen 

är öppna för alla att ta från. Tanken är att ta hand om matsvinnet och normalisera detta sätt 

att ta vara på resurser. 

Tidsbanken 

Utbyte av tjänster mellan personer. Kanske kan du tvätta fönster, baka, laga tekniska prylar 

eller lära ut ett språk. Vid utförande av en tjänst får personen X antal timmars kredit på sitt 

delningskort (kopplat till bibliotekskortet) som hen sedan kan använda för att byta till sig 

tjänster av andra inom nätverket. På så vis ökar delningen i staden och människorna som 

bor här får känna en större sammanhållning. 

 

Har du frågor eller funderingar kring något i dokumentet hör gärna av dig till oss!  

 

Sara Brandel: 

sara.brandel@hotmail.com 

www.linkedin.com/in/sarabrandel/ 

 

Alfrida Magnusson:  

magnussonalfrida@gmail.com  

www.linkedin.com/in/alfridamagnusson/ 

det börjar Framtidens cirkulära  
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